sumário

Apresentação
O TretAqui é uma plataforma de denúncias sobre violência política, que foi
lançada em 2018. O objetivo é reunir notificações feitas de forma voluntária pela
sociedade civil através do site www.tretaqui.org/. Nele o usuário preenche de
forma anônima o que quer denunciar, algumas informações sobre a denúncia
e cola o link direcionando para o registro.
O período disponível para denúncias foi de 09 de Outubro de 2020 a 15
de Novembro de 2020. Foram recebidas 51 denúncias no total. Três
denúncias foram excluídas da análise. Duas por se tratarem de testes da
equipe participante, e uma por ser uma mensagem com conteúdo malicioso e
pornográfico.

Contextualização

No período eleitoral de 2018 a plataforma recebeu 564 denúncias no total,
o que significou uma queda maior que dez vezes para o pleito municipal de
2020. Esta grande redução pode ser explicada pela diferença percebida da
sociedade entre eleições municipais e as federais e estaduais; pela fase
restritiva causada pela pandemia da COVID-19; O cuidado dos candidatos
em não gerar conteúdo incriminatório em redes sociais abertas; A ausência de
candidatos centralizados e mobilizadores de conteúdo online em massa.
Todos esses motivos acima podem ser entendidos como ações que se
sobrepõem e influenciam uma à outra. Porém, podemos citar que ações
voluntárias da sociedade civil em gerar dados sobre violência política podem
estar caindo em desuso pela má percepção que os atores institucionais,
supostamente responsáveis por conter tais crimes, não estejam cumprindo
seus deveres.
Outras iniciativas da sociedade civil, que também registraram violência
política ou eleitoral, alcançaram números superiores aos nossos. Entretanto, a
metodologia utilizada por outras plataformas foi de monitoramento e busca ativa
de registros. O que revela que os crimes de violência política não diminuíram,
e sim as denúncias recebidas por nossa plataforma.
Um breve resumo dos resultados de outros
veículos você encontra neste link.

Resultados

Neste link, você confere o documento disponível com os resultados da plataforma e
aberto para consulta. Neste relatório você encontrará informações adicionais, com análise
qualitativa de cada denúncia agregada por tema. Além disso, analisamos os resultados de
mais cinco iniciativas que mapearam violência política e eleitoral nas eleições municipais de
2020, ou períodos maiores.

Das 48 denúncias recebidas, 41 (85%)
foram de candidaturas sendo atacadas
independentemente do conteúdo.

Os conteúdos mais denunciados podem ser conferidos através da nuvem de palavras na
imagem 1.

Redes onde ocorreram
as violências
O Facebook foi o local onde a maioria das violências ocorreram (17), possuindo mais que
o dobro da segunda rede social, o instagram (7).
O Whatsapp ocupou o terceiro lugar de denúncias (6). Na última eleição nacional o Whatsapp
foi protagonista de disseminação de mentiras e desinformação sobre política, conforme
noticiado pelo data_labe (Para ler mais acesse aqui).

O monitoramento ativo pela Sociedade civil pode ser um dos melhores meios
de controle de usuários que usam a plataforma de mensagem para fins de
desinformação.
Um exemplo desta possível iniciativa ocorreu em uma das denúncias recebidas
pela TretAqui. A denúncia informou que em grupo do Whatsapp um usuárie
estava vinculando notícias antigas sobre a então candidata à vice prefeitura
de São Paulo, Luíza Erundina, como se fossem do processo eleitoral corrente.

A notícia veiculada em 1996 era atribuída na conversa no Whatsapp como
atual.

Gênero das candidaturas
notificadas na plataforma
Homens cis foram os que mais atacaram, sendo responsáveis por 83% das
denúncias que atacavam. Os outros 17% de candidatas mulheres atacando
pertenciam a uma mesma candidata da cidade de Alegrete, chamada Vania
Guerra, pelo PRTB.

Já as mulheres foram as que mais receberam ataques e denúncias de violência
política. As candidatas receberam 71% dos ataques, sendo 65% mulheres cis
e 6% de mulheres trans. Homens cis receberam 26% dos ataques, e uma
pequena parcela dos ataques foram contra candidaturas coletivas compostas
por pessoas com diferentes gêneros (3%).

Partidos envolvidos

Partidos de centro e de direita foram responsáveis por 80% dos ataques. A lista
de todos os partidos que realizaram ataques registrados em nossa plataforma
foi: PMDB, PROS, PRTB, PSB e PST. Cada um deles com 20% de denúncias.
Enquanto que partidos de esquerda receberam 84% dos ataques. A lista de
todos os partidos que receberam ataques foi: MDB, PC do B, PDT, PSB, PSL,
PSOL, PT, Rede e Solidariedade.
PT e PSOL foram os partidos que mais receberam ataques, totalizando 71%
de todas as denúncias.

Estados onde aconteceram as
denúncias

São Paulo liderou o volume de denúncias com 12 ocorrências do total. Seguido
por Rio de Janeiro (7), Rio Grande do Sul (5) e Minas Gerais (4).
De uma forma geral podemos notar que a região Sudeste concentrou a maioria
das denúncias recebidas em nossa plataforma.
PARÁ: 1

CEARÁ: 2

RIO GRANDE
DO NORTE: 1
PERNAMBUCO: 1

BAHIA: 1

GOIÁS: 1

MINAS GERAS: 4

RIO DE JANEIRO: 7

SÃO PAULO: 12
RIO DE GRANDE SUL: 5

Conteúdo das denúncias

O usuário tinha a opção de selecionar 19 categorias para realizar sua denúncia.
Era possível marcar mais de uma opção, algo que foi recorrente entre os
conteúdos recebidos.
Nas duas primeiras semanas as categorias relacionadas a “machismo” e
“racismo” foram as mais denunciadas. Porém nas últimas semanas a categoria
“contra uma ideologia ou grupo político” assumiu o segundo lugar e machismo
continuou na liderança das denúncias.

Machismo
Houve 26 denúncias relacionadas com machismo. Algumas denúncias foram
realizadas através do conteúdo original de quem a postou, enquanto outras
foram realizadas através de canais e perfis oficiais ligados às candidaturas
denunciando as ocorrências
Abaixo seguem alguns exemplos da manifestação do machismo nas denúncias
recebidas:

Esta mensagem possui 34 compartilhamentos e 59 comentários até a data
final de análise. As mensagens têm cunho ofensivo contra a candidata e seu
gênero, porém também fazem menção ao seu posicionamento político e defesa
de pautas.
Já a candidata Débora Aguiar realizou um post em suas redes sociais com
a denúncia que sofreu, e posteriormente essa denúncia foi encaminhada à
nossa plataforma:

Contra um grupo político
ou de ideologia
As denúncias com essas categorias, eram majoritariamente contra
candidatas(os) de partidos de esquerda. Foram recebidas um total de 22
denúncias nesta categoria. Destacamos o ataque a uma candidata filiada ao
PT, o assassinato de uma mulher ligada a um grupo político no interior do Rio
de Janeiro, onde a principal acusação teria sido por motivos eleitorais.

A candidata à vereadora
Paolla Miguel, da cidade
de Campinas, relatou em
sua conta em rede social
um ataque que sofreu,
por ser filiada ao PT

Um dia após postar um
vídeo onde denunciava
candidato à prefeitura
de Magé, mulher, cabo
eleitoral foi assassinada
em casa com 14 tiros.

Racismo
Em terceiro lugar, com 18 denúncias, o racismo foi extremamente vinculado
à outras categorias. Em muitas denúncias, a agressão não fazia menção
explícita à raça ou etnia do atacado. Porém, estudos sobre o tema revelam
que o preconceito racial pode se manifestar de diversas maneiras.
A grande maioria das denúncias recebidas de racismo, possuíam vítimas
mulheres. Revelando a exposição e risco que as candidatas negras sofrem
com essa interseccionalidade.
Um exemplo crítico de manifestação explicitamente racista foi denunciada
pela candidatura coletiva à vereança das “Mulheres Negras Sim”, na cidade
de Belo Horizonte. O ataque foi realizado na plenária online via a plataforma
google meet, onde invasores proferirem ataques à raça das candidatas.

Sofremos um ataque racista
agora no nosso meet.
Continuamos e resistimos
ao vivo agora no facebook
com a nossa plenário!

Um dos exemplos de denúncias onde essa complexidade sobre racismo,
território e misoginia aconteceu foi em uma denúncia sobre o deputado
estadual Alexandre Freitas, do partido Novo, onde em plenária na Câmara dos
deputados o deputado acusa duas deputadas negras de terem ligação com
grupos traficantes da cidade.

LGBTfobia
As violências sofridas por candidaturas LGBTQIA+ também receberão
bastante visibilidade, totalizando o somatório de 12 denúncias. O aumento
de candidaturas Trans, que são quem mais sofrem com este preconceito,
expôs mais ainda este público. O data_labe produziu uma matéria contando
o aumento de 3,15 vezes de candidaturas trans entre as eleições de 2016 e
2020.
A TretAqui recebeu diferentes manifestações deste tipo de violência, incluindo
candidaturas coletivas com pessoas trans, e candidaturas isoladas.
A bancada feminista do psol de São Paulo, sofreu ataque virtual em sessão
online.

Não coincidentemente a vereadora eleita Benny Briolly, personagem chave da
matéria produzida pelo data_labe também teve denúncia relatada em nossa
plataforma. A denúncia contava que 21 de Outubro de 2020 a candidata estava
realizando uma denúncia contra às ameaças que vinha sofrendo no momento.

Contra ativistas ou
movimentos sociais
Um total de nove denúncias foram referentes à candidatas(os) que estão, ou
estavam, ligadas à pautas sociais. O uso do verbo no passado é justamente
por uma das denúncias ser de um assassinato à uma pré-candidata onde o
executor do crime confessou tê-la matado pelo trabalho dela contra grupos
milicianos ligados ao tráfico na cidade de Magé, interior do Rio de Janeiro.

Outro exemplo, foi uma notícia veiculada em site de notícias questionando o
então candidato Guilherme Boulos, defensor do MTST, e a mentira de possuir
um jatinho particular. Esta notícia foi checada por agência de jornalismo e
comprovado se tratar de mentira. Fatos relacionados a esta notícia foi a rápida
repercussão em redes sociais por políticos eleitos e figuras públicas.

Categorias menos
frequentes
Outras categorias de denúncias recebidas foram: preconceito de classe
social; preconceito contra pessoas de uma região do país ou de outro país;
intolerância religiosa; contra suspeitos ou condenados por crimes; não sei e
outros motivos.
Com exceção das categorias de não sei e outros motivos, a quantidade dessas
denúncias variou entre um a três recebimentos.

Preconceito contra classe
Um exemplo referencial em nossa plataforma foram os ataques sofridos pela
candidata Tamires Sampaio, onde uma conta no Twitter atacou a candidata
com referências classistas, conforme print abaixo.

Preconceito contra pessoas de uma
região do país ou de outro país
Esta categoria recebeu apenas duas denúncias, porém apesar de ser pouco
frequente ela simboliza uma violência que é sofrida por milhares de imigrantes
nacionais em nosso país. Exemplo desta violência foi noticiada pelo veículo
epoca.globo.com. O então candidato a vereador em São Paulo professor
Deusiney, sofreu ataque em suas redes sociais.

Intolerância religiosa
Candidato a vereador da cidade de Niteróis - RJ, recebeu mensagens agressivas
e violentas em suas redes sociais. Na denúncia recebida, o candidato escreveu
em sua própria rede social que por trabalhar em pastorais sociais sofreu alguns
ataques, o que o levou a publicar o conteúdo.

Candidatura atacando
Tivemos o registro de apenas 7 denúncias onde candidaturas estavam
realizando o ataque com violência política.
Dois casos mobilizaram essas denúncias. O candidato, Marcio Amaral, que
ganhou as eleições para prefeito da cidade de Alegrete, foi denunciado mais
de uma vez por atacar opositores, e mentir sobre ações realizadas em seu
último mandato.
Outro caso, foi sobre o pré - candidato a prefeito da cidade de Sete Lagoas,
Emílio Vasconcelos, que teve sua candidatura retirada após sua esposa o
acusar de agressão e violência, inclusive com vídeo exibindo as agressões.
Uma das denúncias recebidas sobre este caso registrou ataques que a vítima
recebeu online após realizar as denúncias contra seu ex-marido.

